
Verkkoon liittyviä käsitteitä. 

3G (third generation) 3G on yleinen lyhenne ns. kolmannen sukupolven 
matkapuhelinteknologialle. 3G:n ominaisuuksia ovat nopea 
tiedonsiirto ja monipuoliset datan, kuten äänen ja kuvan, 
siirtomahdollisuudet.  

ARPANET ARPANET oli nykyisen Internetin edeltäjä, joka kehitettiin 
Yhdysvaltojen puolustusministeriön toimeksiannosta 1960-
luvulla. Tavoitteena oli kehittää ydinhyökkäyksen kestävä 
hajautettu järjestelmä. Arpanet yhdisti aluksi tutkimuslaitoksia ja 
laboratorioita maan eri puolilla.  

Asynkroninen Asynkroninen on tietotekninen järjestelmä, jossa eri osapuolet 
ovat toisistaan ajallisesti riippumattomia eli ei-reaaliaikainen. 
Hyvä esimerkki asynkronisesta kommunikointijärjestelmästä on 
muun muassa sähköposti.  

Avoin lähdekoodi Ks. open source 

Avatar Avatar tarkoittaa käyttäjän valitseman hahmon visuaalista esitystä 
tai kuvaa, joka toistuu kaikissa käyttäjän tekemissä kirjoituksissa.  

Banneri Banneri on verkkomainontaa WWW-sivuilla. Bannerit ovat 
yleensä suorakaiteen muotoisia mainoksia, joissa on kuva, 
liikkuva kuva tai jollain ohjelmointityökalulla tehty animaatio tai 
vuorovaikutteinen esitys. Mainoksen tarkoituksena on kertoa 
viesti itse bannerissa tai saada käyttäjä napsauttamaan 
mainosbanneria, jolloin selain avaa mainostajan sivun.  

Bloggaus Bloggaus tarkoittaa materiaalin, yleensä tekstin, tuottamista 
julkiseen verkkosivustoon eli blogiin (ks. blogi).  

Blogi Blogi on verkkosivu tai -sivusto, johon tuotetaan ajankohtaista 
sisältöä, aihe voi olla yleinen tai tiettyyn aiheeseen keskittyvä. 
Vanhat merkinnät säilyvät muuttumattomina. Blogia voi ylläpitää 
yksi tai useampi kirjoittaja ja useimpia blogeja lukijat voivat 
kommentoida. Toisinaan blogeja on nimitetty 
verkkopäiväkirjoiksi, mutta läheskään kaikki blogit eivät ole 
päiväkirjamaisia.  

Chat Chat tai chatti on yleiskäsite internetin palveluille, joiden avulla 
voi keskustella reaaliaikaisesti. Keskustelua voidaan käydä joko 



verkkosivuilla, pikaviestinohjelman tai IRCn kautta. Chatit ovat 
tavallisesti anonyymejä keskustelupaikkoja, joissa keskustelija voi 
luoda itselleen nimimerkin tai virtuaalisen hahmon.  

Clog (corporate blog)  Clog tarkoittaa yrityksen avoimesti toimittamaa 
markkinointiblogia. 

CMC Computer-Mediated 
Communication  

CMC eli tietokonevälitteinen viestintä, jolla tarkoitetaan kaikkea 
tietokone- ja tietoliikennevälitteistä kommunikointia. Verkkoja ja 
järjestelmiä käytetään toimittamaan, rakentamaan, tallettamaan ja 
prosessoimaan viestintää. CMC tarkoittaa yksinkertaisuudessaan 
esim. sähköpostin vaihtoa ja keskustelupalstoja.  

Crowdsourcing Crowdsourcing on johdettu vakiintuneesta ulkoistamisen 
(outsourcing) käsitteestä, mutta toimintoja ulkoistetaan avoimesti 
internetissä, periaatteessa kenen tahansa hoidettavaksi. Usein 
yritys hyödyntää joukkojen tuottamia ideoita tai sisältöjä. 

CSCW (computer-
supported cooperative 

work) 

CSCW (tietokoneavusteinen yhteistyö) on käsitetty yleisesti 
kuvaukseksi ryhmätyölle, jota tehdään erilaisten 
ryhmätyöohjelmistojen avulla tietoverkkojen välityksellä. 
CSCW:n rooli kasvaa hajautettujen ja verkottuneiden 
organisaatioiden määrän lisääntymisen myötä. 

Darknet Darknet on yksityinen ja pieni verkko henkilöiden kesken, jotka 
luottavat toisiinsa. Darknet voi olla mikä tahansa suljettu 
keskenään viestivien ihmisten joukko, mutta yleisimmin sillä 
tarkoitetaan tiedostojen jakamiseen (file sharing) tarkoitettua 
verkostoa tai yhteisöä.  

Digitaalinen kuilu Digitaalinen kuilu tarkoittaa eroa, joka vallitsee uuden teknologian 
hallitsevien ja ei-hallitsevien ihmisten kesken. Kuilu voi syntyä 
monesta syystä: taloudellisista, omista intresseistä, taidollisista tai 
käytännön mahdollisuuksista.  

Digitaalinen lukutaito Ihmisen kyky ymmärtää ja käyttää useassa eri muodossa olevaa 
tietokoneiden välityksellä saatavaa informaatiota. Käsite sisältää 
tietotekniikan käyttövalmiudet, tiedonhankintataidot sekä kyvyn 
tuottaa itse sisältöjä uuteen mediaan.  

Digitaalinen pelikulttuuri Digitaalinen pelikulttuuri sisältää kaiken pelaamisen sekä 
pelaamisen muodot ja tavat, joissa käytetään digitaalista 
tekniikkaa. Digitaalisia pelejä ovat muun muassa konsolipelit, 



tietokonepelit, nettipelit, televisiopelit ja mobiilipelit. 

Digitaalinen 
voimaantuminen 

Digitaalinen voimaantuminen on mahdollisuuksia luovaa 
kehitystä, jossa yhteisö ja sen jäsenet voivat lisätä tiedollisia ja 
taidollisia valmiuksiaan osallistua ja toimia pätevinä 
tietoyhteiskunnan jäseninä uutta viestintäteknologiaa käyttäen.  

Digitaalisuus Digitaalisuus tarkoittaa numeerisesti koodattua esitysmuotoa, 
sarjaa ykkösiä ja nollia. Digitaalisessa muodossa oleva aineistoa 
on helppo muokata, varastoida, kopioida ja jakaa.  

Divergenssi Divergenssi tarkoittaa viestinnän erilaistumista ja kohdentamista 
entistä rajatummille kohderyhmille ja yhä pienemmille yleisöille.  

E-business (E-bisnes) E-bisnes on sähköistä liiketoimintaa (engl. electronic business) eli 
yksinkertaisuudessaan liiketoiminnan harjoittamista Internet-
teknologian avulla.  

E-demokratia E-demokratia tarkoittaa yhteiskunnallista vaikuttamista ja 
osallistumista tieto- ja viestintäteknologioita hyödyntäen. E-
demokratia ei ole aikaan tai paikkaan rajattua, se voi olla 
paikallista, kansallista tai maailmanlaajuista. Esimerkkeinä e-
demokratiasta ovat sähköinen äänestäminen, mielipidekyselyt, 
blogit, wikit ja keskustelufoorumit.  

E-kirja E-kirja on digitaalisessa muodossa oleva kirjallinen teos, joita 
julkaistaan useimmiten internetissä tai cd-levyllä. E-kirjaa voi 
lukea tietokoneelta tai omilta e-kirjojen lukulaitteilta.  

E-lehti (electronic 
magazine, e-zine) 

E-lehti eli elektroninen tai sähköinen lehti tarkoittaa sähköisessä 
muodossa olevaa lehteä, jota luetaan internetin välityksellä. Osa e-
lehdistä ilmestyy sekä painettuna että sähköisenä versiona, osa 
taas pelkästään sähköisenä, jotka on järjestetty ja kirjoitettu kuin 
painetut lehdet.  

E-osallistuminen 
(eParticipation) 

E-osallistumisen käsite viittaa kansalaisten aktivoimiseen 
hallinnollisessa päätöksenteossa. E-osallistumisen kehittämisessä 
kiinnitetään erityistä huomiota päätöksenteon kansankielisyyteen, 
läpinäkyvyyteen ja sitä kautta kansalaisten parempaan pääsyyn 
päätöksentekoprosesseihin. E-osallistuminen on läheinen käsite e-
demokratian kanssa. Esimerkkejä e-osallistumisesta ovat mm. 
sähköinen äänestäminen ja julkinen keskustelu lakialoitteista.  

E-työ E-työ on tieto- ja viestintäteknologian sekä erilaisten 



yhteistyövälineiden avulla tehtävää työtä. 

Ekstranet Ekstranet on yrityksen tai muun yhteisön ja asiakkaan tai 
yhteistyökumppanin välinen suljettu verkkopalvelu. Ekstranet-
palvelun kohderyhmänä ovat ainoastaan yrityksen halutut 
sidosryhmät. Ekstranetissä voidaan hoitaa mm. tuotetuki, 
saatavuustiedustelut, huoltotilaukset, tuote- ja tarviketilaukset, 
toimitustilanteen kyselyt, reklamaatiot sekä muut liikesuhteeseen 
kuuluvat jokapäiväiset toiminnot.  

End to end -periaate 
(Käyttäjältä toiselle -

periaate) 

Verkossa tietoa ei kierrätetä minkään virallisen keskuksen tai instituution kautta, 
vaan järjestelmä on joustava ja tieto siirtyy vapaasti toimijoiden kesken.  

Etätyö Etätyötä tehdään joko kokonaan tai osittain 
jossain muualla kuin työnantajan 
varsinaisissa toimitiloissa. Yhteydenpito 
hoituu tieto- ja viestintäteknologian avulla. 
Etätyötä tehdään kotona, matkoilla, 
asiakkaan luona ja työnantajan eri 
toimipisteissä ja työkohteissa.  

Facebook Facebook on yhteisöpalvelu, joka yhdistää 
ystäviä, työ- ja opiskelutovereita sekä 
tuttavia. Facebookia ollaan sosiaalisessa 
kanssakäymisessä ystäviensä kanssa, 
tallennetaan kuvia palveluun, jaetaan 
linkkejä ja videoita. Pääpiirteisesti sivusto 
tarjoaa käyttäjille mahdollisuuden 
käyttäjäprofiilin ja blogin luomiseen, sekä 
yhteydenpitoon ystävien kanssa. Facebook 
viime aikojen internetin yksi suosituimmista 
sivuista. 

Flaming Flaming eli fleimaus tarkoittaa Internetissä 
provosointia, esimerkiksi uutisryhmissä ja/ 
tai keskustelupalstoilla. Fleimauksessa 
ollaan tarkoituksellisesti eri mieltä, mikä 
keskustelusta vihamielistä.  

Flog (fake blog) Flog on verkkomarkkinointiin liittyvä käsite. 
Kyseessä on valeblogi, "huijariblogi", jota 



yritykset käyttävät 
markkinointitarkoituksiin.  

Folksonomia (folksonomy) Folksonomia on merkintäjärjestelmä, jonka 
avulla Internetin käyttäjät voivat luokittaa 
sisältöjä, kuten WWW-sivuja tai sivuilla 
olevia valokuvia. Merkintäjärjestelmä on 
avoin ja se on tuotettu yhteisöllisesti. 
Järjestelmä helpottaa WWW-sivujen 
löytymistä, sillä merkintöjen välille luodaan 
automaattisesti assosiatiivisia viittauksia 
merkittyjen sisältöjen perusteella. Esimerkin 
folksonomisesta luokittelusta tarjoaa 
www.flickr.com.  

Freeware Ilmaisohjelma, jonka valmistaja jakaa 
ilmaiseksi tavallisesti internetin välityksellä. 
Ilmaisohjelman mukana ei tule lähdekoodia 
(vertaa avoin lähdekoodi ). Tavallisesti 
käyttäjällä on lupa käyttää ja levittää 
ilmaisohjelmaa maksutta, mutta ohjelman 
jälleenmyynti on kielletty. Ilmaisohjelmia 
ovat esimerkiksi Open Office (toimisto-
ohjelma), Adobe Acrobat Reader (pdf-
lukija), Winzip (pakkausohjelma) ja 
IrfanView (kuvankäsittelyohjelma).  

GPRS (General Packet Radio Service) GPRS on GSM-verkossa toimiva 
pakettikytkentäinen tiedonsiirtopalvelu, jota 
käytetään pääasiassa langattoman Internet-
yhteyden muodostamiseen matkapuhelimen 
tai GPRS-sovittimen avulla. GSM-yhteyden 
tapaan GPRS käyttää radioaaltoja tiedon 
siirtämiseen. GPRS voi olla jatkuvasti päällä 
sen kuitenkaan kuormittamatta verkkoa 
muulloin kuin dataa siirrettäessä.  

Grooming Verkossa tapahtuva lasten ja nuorten 
houkuttelu ja suostuttelu, jonka tavoitteena 
on seksuaalinen hyväksikäyttösuhde.  



Hajautettu organisaatio Hajautetussa organisaatiossa ihmiset 
työskentelevät toisistaan erillään, mutta silti 
työskentelyn tavoitteet ovat yhteiset ja 
ihmiset kuuluvat samaan organisaatioon. 
Hajautetuilla organisaatioilla on pitkä 
historia, mutta nykyään tieto- ja 
viestintäteknologia helpottaa ratkaisevasti 
hajautetun organisaation toimintaa ja 
viestintää. 

Hakkeri Hakkeri on innokas tietokoneharrastaja, 
jonka intohimona on tietää kaikki 
tietokoneista ja tietoverkoista. Hakkerit ovat 
yleensä harmittomia, mutta joskus 
kiusallisia. Hakkerit saattavat yrittää 
murtautua yritysten palvelimiin ja 
verkkosivuille sekä kaikille mahdollisille 
tietokoneille. Hakkerit hakevat 
hakkeroinnilla jännitystä ja mainetta sekä 
kokeilevat omia taitojaan.  

Hakkerietiikka Hakkerietiikka on yleinen 
informaatiotekniikan ilmiö, jota kuvaa 
intohimoinen suhde työhön. Hakkerietiikan 
mukaan työnteko on hauskaa ja luovien 
yksilöiden yhdessä innostuneesti tekemää 
työtä. Hakkerietiikan arvoja ovat intohimo, 
vapaus organisoida itse oma elämänsä, 
sosiaalinen arvostus, avoimuus, aktiivisuus, 
välittäminen ja luovuus. Hakkerin eettinen 
velvollisuus on edistää kaikin mahdollisin 
tavoin ihmisten pääsyä informaation ja 
tietotekniikan käyttöä, esimerkiksi jakamalla 
asiantuntemusta tai tuottamalla ilmaisia 
ohjelmia (Linux on hakkerietiikan 
menestystuote).  

HCI (Human-computer interaction) HCI tarkoittaa ihmisen ja tietokoneen välistä 
vuorovaikutusta tutkiva poikkitieteellinen 



alue, johon kuuluvat mm. tietotekniikka 
(tietojenkäsittelytiede, käyttöliittymät, 
ohjelmistot ja käytettävyys) ja kognitivinen 
psykologia. Tutkimuksen tavoitteena on 
kehittää yhä luontevampia ja 
luonnollisempia vuorovaikutustekniikoita ja 
-rakenteita. 

HTML (Hypertext Markup Language) HTML on hypertekstidokumenttien 
rakenteenkuvauskieli. HTML on avoimesti 
standardoitu merkintäkieli, jolla kuvaillaan 
www-sivujen hyperlinkkejä sisältävää 
tekstiä eli hypertekstiä. HTML:n 
alkuperäinen tarkoitus oli kuvata www-
sivun tekstirakennetta, mutta nykyisin 
kieleen on lisätty elementtejä, joilla voidaan 
vaikuttaa myös dokumenttien ulkoasuun. 
HTML:n avulla voidaan esimerkiksi merkitä 
mikä osa tekstistä on otsikkoa ja mikä 
leipätekstiä.  

HTTP (Hypertext Transfer Protocol) Hypertekstin siirtoprotokolla eli 
yhteyskäytäntö, jonka avulla selaimet ja 
palvelimet siirtävät tietoa. Asiakasohjelma 
avaa yhteyden palvelimelle ja lähettää 
pyynnön, johon palvelin vastaa lähettämällä 
html-sivun tai muuta dataa.  

Hybridimedia Hybridimedia tarkoittaa monen median 
ratkaisuja tai eri medioiden, sisältöjen ja 
toiminnallisuuksien yhdistämistä, 
esimerkiksi älypinnoin varustettuja 
pakkausteknologioita. Hybridiratkaisuja 
kehittävät erityisesti mobiili-ala, 
mediayritykset ja paperi- ja 
pakkausteollisuus.  

Hymiö Hymiö on tunnetilamerkki, jota käytetään 
sähköpostiviesteissä tai keskusteluryhmiin 
lähetetyissä kirjoituksissa. Merkkijonon 



avulla tekstin lomassa voidaan ilmentää 
sävyä tai mielialaa. Hymiöt on tarkoitettu 
luettavaksi pää vasemmalle kallistettuna, 
jolloin ne muistuttavat erilaisia kasvojen 
ilmeitä, esimerkiksi :) tarkoittaa hymyä.  

Hypermedia Hypermedia sisältää tekstin lisäksi muita 
medioita, kuten kuvia, ääntä, puhetta, 
musiikkia, muita äänitehosteita, videokuvaa 
ja animaatiota. Tiedostot on siinä tallennettu 
vain kerran järjestelmään ja niihin voidaan 
viitata useasta eri kohdasta linkkien avulla. 

Hyperteksti Hyperteksti on internetissä ja/tai 
elektronisessa muodossa olevaan tekstiin 
kehitetty viittaus. Sen avulla käyttäjä voi 
siirtyä tai linkittyä suoraan toisiin tekstiin tai 
yksittäisiin tekstikohtiin. Sanoihin tai 
lauseisiin upotetaan linkkejä ja niiden avulla 
käyttäjä saa esimerkiksi hiiren 
napsautuksella siihen liittyvät tiedot ja 
multimedian heti näkyviin.  

Identiteettivarkaus Identiteettivarkaus tarkoittaa toisen 
henkilötietojen (nimi, henkilötunnus yms.) 
hyväksikäyttöä ja taloudellisen hyödyn 
tavoittelua toisen henkilötietojen avulla. 
Identiteettivarkaudet ovat yleistyneet ja 
helpottuneet sähköisten tietoverkkojen 
käytön yleistyessä. 

Infoähky Infoähky tarkoittaa informaation ylitarjontaa 
ja liikakäyttöä sekä niistää koituvaa kiirettä. 
Käsitteellä kritisoidaan tietoyhteiskunnan 
valtavia tieto- ja informaatiomääriä, jotka 
ovat liiallisia ihmisen tiedonkäsittely- ja 
oppimiskyvyille.   

Interaktiivinen media Interaktiivinen media tarkoittaa 
viestintäjärjestelmää, joka mahdollistaa 
vuorovaikutteisen viestinnän. Käsitettä 



käytetään usein digitaalisesta mediasta 
puhuttaessa, vaikka esimerkiksi kahden 
ihmisen välinen keskustelu on myös 
interaktiivista mediaa. Esimerkkejä 
interaktiivisesta mediasta ovat internet, 
verkkopelit, sähköposti ja matkapuhelut. 

Internet Internet on digitaalinen tietoverkko, jonka 
keskeisiä sovelluksia ovat mm. www, 
sähköposti ja chat. Internet koostuu 
tuhansista kaupallisista, akateemisista ja 
valtiollisista verkoista, jotka on liitetty 
toisiinsa Internet-protokollan avulla. 
Internetin lempinimiä ovat mm. netti, verkko 
ja web. Internet-sanan kirjoitusasusta on 
erilaisia näkemyksiä. Kielitoimisto 
suosittelee, että sana kirjoitetaan isolla, 
mutta sana kirjoitetaan yhtä useammin 
yleisnimen kaltaisesti pienellä 
alkukirjaimella. 

Internet-puhelu Internet-puhelu eli VoIP (engl. Voice over 
Internet Protocol) tarkoittaa 
puhelinliikenteen siirtymistä puhelinverkon 
sijasta internetiin. VoIP ei ole erillinen 
palvelu, vaan teknologia, joiden avulla 
palveluita käytetään. Puheluihin tarvitaan 
internet-yhteys ja päätelaite. Internetistä 
löytyy ilmaiseksi ladattavia 
nettipuhelinohjelmia. Internet-puhelut ovat 
huomattavasti edullisempia kuin tavalliset 
puhelut.  

Intranet Intranet on tietyn ryhmän, useimmiten 
organisaation, käytössä oleva lähiverkko, 
joka on suljettu ulkopuolisilta käyttäjiltä. 
Intranetiä käytetään sisäiseen viestintään, 
verkkopalveluihin ja tietojenkäsittelyyn. 
Perinteisesti se on nähty 



tiedonvälityskanavana yrityksen johdolta 
työntekijöille. Nykyään intranet nähdään 
myös vuorovaikutteisena kanavana ja jopa 
päätöksenteon tukijärjestelmänä.  

Invisible web Invisible web liittyy webin hakutoimintoihin 
ja tarkoittaa tiedonhakujen näkymätöntä 
osaa. Esimerkiksi hakukoneita käytettäessä 
kaikki tulokset eivät tule näkyviin, vaan 
jäävät näkymättömiin tai syvälle ”piiloon”. 
Usein hakumoottorit eivät esimerkiksi löydä 
tietokantoja. Kiteytettynä voisi puhua 
hakumoottoreille näkymättömästä 
informaatiosta verkossa. Eräässä arviossa 
näkymättömän verkon tietomäärä on 
arvioitu olevan jopa 500 kertaa suurempi 
kuin näkyvän verkon. Käytetään myös 
nimeä Deep web. 

IP-osoite IP-osoite on numerosarja, jonka avulla 
löydetään oikea verkkosivu. Jokainen yhteys 
internetissä kulkee IP-osoitteesta toiseen. 
Kaikki Internetissä liikkuva tieto pakataan 
nk. IP-paketteihin, joita reitittimet eli 
tietoverkkoja yhdistävät laitteet siirtelevät. 
Luettavuuden helpottamiseksi osoite 
erotetaan neljällä pisteellä, esimerkiksi 
204.152.189.116. Jokaisen internetsivun 
osoite on tämäntyyppinen numerosarja. 

iPOD Pienikokoinen musiikkisoitin, jolla voidaan 
katsella myös videoita ja elokuvia. iPOD oli 
markkinoiden ensimmäinen pienikokoinen 
digitaalinen soitin. Sitä valmistaa Apple. 
Musiikin ja soittolistojen siirtämiseen 
tietokoneesta iPod-soittimeen käytetään 
iTunes-musiikkiohjelmistoa, jolla käyttäjä 
voi kopioida CD-levyjä tietokoneelle ja 
luoda erilaisia soittolistoja. Vastaava laite on 



MP3-soitin. 

IRC IRC on lyhenne sanoista Internet Relay 
Chat, puhekielessä puhutaan irkkaamisesta. 
IRC on internetin vanhin 
pikaviestintäpalvelu, joka mahdollistaa 
reaaliaikaisen keskustelun käyttäjien kesken. 
IRCin kehitti suomalainen Jarkko Oikarinen 
vuonna 1988. Sen käyttämiseen tarvitaan 
internet-yhteys ja IRC-ohjelma. Jokaisella 
käyttäjällä on oma nimimerkki (nick) ja 
käyttäjätunnus. 

IRC-galleria IRC-galleria on suomalainen www-sivusto, 
joka perustettiin vuonna 2000 alunperin 
IRC:n käyttäjille. Sivuston tarkoitus oli 
tarjota paikka, johon voi jättää oman 
kuvansa sekä käydä katsomassa muiden 
kuvia. Myöhemmin sivustosta on kehittynyt 
yhteisöllinen palvelu, johon kuka tahansa 
voi lisätä kuvia sekä tietoa itsestään. Lisäksi 
palvelussa voi pitää päiväkirjaa sekä 
muodostaa yhteisöjä. Sivulatausten 
perusteella irc-galleria on Pohjoismaiden 
suosituin sivu. 

Journalistiblogi Ammattitoimittajien medioiden sivustoilla 
tai medioiden ulkopuolella julkaisemat 
blogi. Blogin aihepiiri liittyy yleensä 
enemmänkin ajankohtaisiin aiheisiin kuin 
henkilökohtaisiin asioihin. 

Kansalaisblogi Yhteiskunnallisesti valveutuneen 
yksityishenkilön blogi, jolla pyritään 
vaikuttamaan ja ottamaan kantaa yhteisiin 
asioihin. Internet tarjoaa kenelle tahansa 
mahdollisuuden lähettää ja julkaista viestejä, 
joita aiemmin välittivät vain 
joukkotiedotusvälineet. Liittyy käsitteenä 
kansalaisjournalismiin. 



Käytettävyys Käytettävyys on ominaisuus, joka 
määrittelee ratkaiseeko tuote, ohjelma tai 
palvelu käyttäjän ongelman ja toimiiko se 
käyttäjän kannalta oikealla tavalla. 
Käytettävyys liitetään usein tietoteknikkaan, 
jolloin käytettävyyteen kuuluvat 
käyttöliittymien ja Web-sivujen lisäksi 
laitteiden ja ohjainten muotoilu. 
Käytettävyyteen viitataan myös ilmauksilla 
käyttökelpoisuus, käyttöönsoveltuvuus, 
helppokäyttöisyys ja käyttäjäystävällisyys.  

Käyttöliittymä Käyttöliittymä on tuotteen ja käyttäjän 
rajapinta. Käyttöliittymä on se osa tuotetta, 
jonka käyttäjä havaitsee, ja jonka avulla hän 
käyttää tuotetta. Internetissä käyttöliittymä 
auttaa navigoimaan sivuilla ja löytämään 
niiden sisällöt.  

Kyberavaruus Tietokoneiden ja niiden yhteyksien 
muodostama virtuaalinen ulottuvuus, jossa 
voi seikkailla esimerkiksi selaimen tai 
peliohjelman avulla. Internet ja 
kyberavaruus ovat usein toistensa 
synonyymeja. Käsite on vakiintunut alan 
termistöön etenkin angloamerikkalaisessa 
kulttuurissa, mutta Suomessa sitä ei 
juurikaan käytetä. 

Lapiointi Lapiointi on muuhun tarkoitukseen tuotetun 
materiaalin siirtämistä verkkoon sellaisenaan 
eli verkkojulkaisusta tulee ilmiasultaan 
täysin painetun tuotteen kaltainen. 
Lapioitaessa materiaalia siirretään verkkoon 
ilman, että otettaisiin huomioon seikat, jotka 
tekevät verkkojulkaisusta toimivan. 

Long tail (pitkä häntä) Long tail eli pitkä häntä tarkoittaa sitä, että 
verkkokaupoissa on tarjolla suuri määrä 
tuotteita ja yksittäistä tuotetta voidaan 



myydä melko pieni määrä. Esimerkiksi 
Amazonin verkkokaupan tuloista suurin osa 
koostuu tuotteista, jotka myyvät vain 
muutamia satoja tai tuhansia kappaleita. 
Samoin esimerkiksi musiikin 
verkkokaupoissa on saatavilla paljon vanhaa 
tavaraa, joka ei ole enää muuten 
kaupallisesti saatavilla. Pitkä häntä nimitys 
tulee ilmiön graafisesta esitystavasta.  

Lurkkija (lurker) Lurkkiminen on lukemiseen ja tai 
katselemiseen viittaava verkkokeskusteluun 
tai -yhteisöön osanottotapa, jossa omaa 
läsnäoloa ei paljasteta muulle ryhmälle. 
Muut henkilöt eivät tiedä jonkun henkilön 
läsnäolosta, mutta lurkkija on silti paikalla ja 
siten yhtä lailla mukana kuin muutkin ja 
näin myös osana ryhmää. Lurkkimisen 
suomenkielinen vastine on taustailu, jota 
suositellaan käytettäväksi lurkkimisen 
asemesta.  

Maailmankylä Mediatutkija Marshall McLuhan on 
käyttänyt maailmankylä-termiä kuvaamaan 
tilannetta, jossa sähköiset 
joukkotiedotusvälineet ovat tehneet ihmisten 
välisen kommunikoinnin ajasta ja paikasta 
riippumattomaksi. Nykyisin käsite 
yhdistetään yleisimmin internetiin ja 
kehittyneisiin talouksiin. Käsite sisältää 
ajatuksen maailman muuttumisesta 
sähköisen tiedonvälityksen yleistyessä 
yhdeksi ja samaksi kyläksi tilanteessa. 
Maailmankylään kuuluminen edellyttää 
nykyaikaista viestintäinfrastruktuuria, joten 
kehitysmaat jäävät pääsääntöisesti 
määritelmän ulkopuolelle.  

Mashup Mashupilla tarkoitetaan erillisten sivustojen 



tai palvelujen tuottamien tietojen 
yhdistelemistä uudeksi sovellukseksi. 
Uutissyötteet ovat tästä eräs esimerkiksi. 
Yhdistelemällä osia eri lähteistä voidaan 
luoda aivan uusia palveluita. Mashup 
edustaa sisällöntuotannon avoimuutta 
verkossa.  

Mediablogi Mediablogit ovat medioiden sivustoillaan 
julkaisemia teemablogeja, kuten 
tapahtumablogeja, mielipideblogeja, 
kommenttiblogeja tai testiblogeja. Nämä 
blogit ovat toimituksen kontrolloimia ja osa 
verkkojulkaisujen sisältötarjontaa. 

Mediakonvergenssi Mediakonvergenssi tarkoittaa median 
sulautumista ja lähenemistä. 
Mediakonvergenssi jaetaan tavallisesti 
kolmeen eri alueeseen: ilmaisumuotojen, 
viestintäjärjestelmien ja 
viestintäinstituutioiden 
yhdentymiskehitykseen. Ensin mainitulla 
viitataan siihen, että viestinnän eri 
ilmaisumuodot (kuva, teksti, ääni) nivotaan 
yhteen mediaan multimediaesityksiksi. 
Tässä yhteydessä voidaan puhua myös 
yhdentymisestä eri kulttuurisissa muodoissa, 
mistä esimerkkinä on television hämärtyneet 
rajat faktan ja fiktion tuottamisessa. 
Viestintäjärjestelmien yhteenliittymisenä 
mediakonvergenssi tarkoittaa sitä, että eri 
mediamuotoja voidaan levittää samassa 
kanavassa tai että samalla päätelaitteella voi 
seurata useaa mediaa. Mediakonvergenssi 
voidaan ymmärtää myös 
viestintäinstituutioiden yhdistymisenä tai 
niiden toimintojen siirtymisenä useille eri 
media-aloille. Näkyvimmin tämä ilmenee 



mediayhtiöiden fuusioissa niiden pyrkiessä 
hallitsemaan viestinnän koko kenttää. 

Mese (messenger) Mese on puhekielessä vakiintunut ilmaisu 
Messenger-sanalle. Verkon reaaliaikaisten 
vuorovaikutusympäristöjen kuten chattien 
eri elementtejä (mm. tekstiä ja kuvia) 
yhdistävä ohjelma.  

Metatieto (metadata) Metatieto on jotain määrättyä tietoaineistoa 
koskeva, siihen upotettu kuvaileva tieto, 
joka auttaa ymmärtämään, luokittelemaan ja 
yksilöimään kyseisen aineiston sisältämän 
tiedon. Esimerkiksi tiedoston nimi kertoo 
aiheen, tallennusmuodon, koon ja 
ajankohdan. Metatietoa tallentuu 
automaattisesti myös digi-kuvia otettaessa. 
Metatietoja hyödyntävät mm. hakukoneet. 
Tietoisen harhauttamisen estämiseksi ne 
vertaavat metatietoa tekstin sisältöön, jossa 
tulee esiintyä samoja sanoja.  

MMORPG-peli MMORPG (Massive(ly) Multiplayer Online 
Role-playing Game) ovat 
tietokoneroolipelejä, joissa pelaaja luo 
itselleen kuvitteellisen pelaajahahmon, ja 
tämän jälkeen tutkii pelimaailmaa. Näissä 
peleissä ei ole yksittäistä päämäärää, vaan 
lähinnä tarkoituksena on oman hahmon 
kehittäminen, tehtävien suorittaminen, oman 
varallisuuden hallinta ja pelaajien välinen 
taistelu. Peleissä on nimensä mukaisesti 
huomattava määrä osallistujia. 

Mobiili Mobiililla tarkoitetaan liikutettavaa 
päätelaitetta tai toimintatapaa, esimerkiksi 
matkapuhelinta tai kannettavaa tietokonetta.  

Mobiilityö Mobiilityö tarkoittaa tarkoittaa liikkuvaa 
työtä, jota ei tehdä kotona eikä työpaikalla. 

Moblogi (moblog) Moblogi on blogi, johon sisältö syötetään 
mobiilialaitteen kuten matkapuhelimen tai 
kameramatkapuhelimen avulla.  



Monialustaisuus/monimedia (cross media) Monialustaisuus tarkoittaa teknisestä 
alustasta riippumatonta sovelluskäyttöä. 
Monialustaisuus mahdollistaa sovellusten 
tuomisen siihen laitteeseen, joka on sillä 
hetkellä käyttäjälle kätevin. Monimedia 
tarkoittaa saman sisällön jakamista usean eri 
median välityksellä. Monimedia toteutuu 
silloin, kun sisältö voidaan julkaista yhden 
tuottamiskerran jälkeen esim. internetissä, 
televisiossa, radiossa, lehdessä ja 
ilmaisjakelulehdissä.  

Monimediajournalismi Monimediajournalismi tarkoittaa 
journalistisen tuotantoprosessin ja sitä 
palvelevan organisaation virittämistä usean 
julkaisukanavan tilanteeseen. Monimediassa 
käytetään samaa aineistoa usean jutun 
tekemiseen eri välineisiin esimerkiksi 
televisioon, radioon sekä verkko- ja 
mobiiliviestintään. 

MP3 MP3 (MPEG-1 Audio Layer 3) on maailman 
suosituin äänenpakkausmenetelmä eli 
ohjelma, jonka avulla voi ladata ääntä. Sillä 
voidaan pakata digitaalinen musiikki 
tehokkaasti äänenlaadun kovinkaan paljon 
kärsimättä. Tätä teknologiaa hyödyntäviä 
laitteita nimitetään MP3-soittimista.  

MUD (Multi User Dungeons) ja MOO (MUD 
object oriented) 

MUD on tekstilähtöinen roolipeli, jota 
pelataan reaaliajassa. Osallistuja valitsee 
itsellensä roolihahmon, joka suorittaa 
suurtekoja MUD:in fiktiivisessä maailmassa. 
MUD voi myös muistuttaa todellista 
maailmaa ja ihmiset keskustelevat toistensa 
kanssa digitaalisten hahmojen salapuvussa. 
MOO on MUD:in variaatio, jossa pelaajat 
voivat laajentaa ja muuttaa palvelinohjelman 
toimintaa joustavasti.  



Multimedia Multimedia on informaatiota useassa eri 
muodossa samanaikaisesti eli eri medioiden 
käyttämistä yhtäaikaisesti toisiaan tukevalla 
tavalla tiedon välittämiseen. Multimedia voi 
koostua aikaan sitomattomista elementeistä 
kuten tekstistä, valokuvista ja graafiikasta tai 
vastaavasti aikaan sidotuista elementeistä 
kuten äänestä, animaatioista ja videoista. 
Aineisto tallennetaan yleensä digitaaliseen 
muotoon.  

MySpace MySpace on internet-yhteisösivusto, joka 
tarjoaa käyttäjille mahdollisuuden 
käyttäjäprofiilin ja blogien luomiseen. 
Lisäksi käyttäjät voivat lisätä järjestelmään 
musiikkia, videoita ja kuvia. MySpace on 
yksimaailman suosituimmasta sivustosta. 
MySpacella on 300 työntekijää, ja sen 
omistaa News Corporation. MySpacea on 
käytetty usein välineenä lasten 
hyväksikäyttöön, minkä vuoksi sivustoa on 
arvosteltu.  

Narrowcasting Narrowcasting on pienelle ja valikoidulle 
vastaanottajakunnalle tarkoitetun 
informaation jakelua. Se on muunnelma 
laajasta suurelle yleisölle tarkoitetusta 
jakelusta (engl. broadcasting tarkoittaa mm. 
radio- ja televisiolähettämistä). 
Narrowcastingiin luonteeseen saattaa kuulua 
erillinen kirjautuminen. Eräs 
Narrowcastingin muoto on sisällöltään 
pitkälle erikoistuneet nettiradiot. 

Netiketti Netiketti tarkoittaa internetin käyttöön ja 
verkossa viestimiseen liittyviä sääntöjä ja 
ohjeita. Netiketti laadittiin aikoinaan netissä 
toimivia postitus- ja keskusteluryhmiä 
varten ja se sisältää etiikkaa ja 



käytössääntöjä mutta muistuttavat myös 
siitä, että lait koskevat myös nettiä. Säännöt 
ovat muotoutuneet vuosien saatossa 
käyttäjien avulla.  

Nettikiusaaminen Nettikiusaaminen tarkoittaa sitä, että 
verkossa voi julkaista juoruja, valokuvia tai 
muita henkilökohtaisia tietoja sekä lähettää 
ilkeitä viestejä nimettömänä tai toisen 
nimellä. Tekstiviestien ja 
kamerakännyköiden kautta 
koulukiusaaminen voi siirtyä myös 
verkkoon. Verkon avulla kiusaaja voi saada 
kiusaamiselleen laajemman yleisön. 
Nimettömyys ja kiinnijäämisen pieni riski 
alentavat kiusaamisen kynnystä. 

Nettipeli Nettipeli on internetin välityksellä pelattava 

tietokonepeli. Nettipelejä voi pelata yksin tai 

muiden kanssa. Nettipelejä on ilmaisia ja 

maksullisia. Osan nettipeleistä joutuu 

lataamaan tietokoneelle itse ja joissain 

nettipeleissä on myös mahdollisuus jutella 

muiden pelaajien kanssa. 

Nettipokeri Nettipokeri on verkossa pelattava pokeri, 
joka on kaikille avoin. Suomessa on arvioitu 
olevan ainakin 100 000 nettipokerin 
pelaajaa. Nettipokeria voi pelata 
harjoittelumielessä tai oikeaa rahaa käyttäen. 

Nettiriippuvuus Nettiriippuvuudella tarkoitetaan 
hallitsematonta ja pakonomaista internetin 
käyttöä, joka aiheuttaa haittoja myös muilla 
elämänalueilla ja aiheuttaa syyllisyyden 
tunteita ja vie oleellisesti aikaa opiskelulta, 
perheeltä, ystäviltä tai harrastuksilta. 

Nikki (nick) Nikki on lempinimi, jolla henkilöt esiintyvät 
verkkokeskusteluissa, yleensä IRC-



keskusteluissa. Jokainen keskustelija 
valitsee henkilökohtaisen nikin, joten 
keskustelu ei ole täysin anonyymiä, vaan 
kukin keskustelija tunnetaan omasta 
nikistään. Samassa IRC-verkossa ei voi olla 
kahta henkilöä samalla nikillä. Nikki on itse 
valittu ja enemmän kuin pelkkä nimi ja siten 
usein tärkeä osa identiteettiä.  

Offline Offline tai offline tarkoittaa sitä, ettei 
yhteyttä verkkoon ole. Monet sisällöt, kuten 
web-sivut, voidaan ladata tarkasteltavaksi 
offline-tilassa, jolloin niiden sisältöä voi 
lukea, vaikkei tietokone olekaan yhteydessä 
Internetiin.  

Online Online tai On-line tarkoittaa reaaliaikaista 
yhteyttä, liittymää, kommunikaatio- tai 
tietojärjestelmiin, kuten internetiin, 
tietoliikenneyhteyksien avulla.  

Open source (avoin lähdekoodi) Open source tarkoittaa ohjelmistoa, jonka 
lähdekoodi on kaikkien vapaasti saatavilla ja 
muokattavissa. Open source -ohjelmat ovat 
usein yhteisön kehittämä ja Open Source -
järjestö on määritellyt ehdot, jotka täyttävät 
ohjelmistot voidaan luokitella open source -
ohjelmiksi. Yksi tunnetuimpia open source -
ohjelmia on suomalaisen Linus Thorvaldsin 
kehittämä Linux.  

P2P (peer-to-peer) Ks. vertaisverkko 

Palomuuri (firewall) Palomuuri on tekninen järjestely, joka estää 
asiattoman pääsyn verkosta toiseen. 
Palomuurilla rajataan internetin ja oman 
koneen väliset yhteydet turvallisiksi ja 
valvotuiksi. Yksinkertaistettuna 
palomuuriohjelma toimii oman koneen ja 
internetin välisenä portinvartijana 
molempiin suuntiin.  



Palvelin (serveri) Palvelimella tarkoitetaan sekä tietokoneessa 
pyörivää palvelinohjelmistoa että itse 
tietokonetta, joka ajaa yhtä tai useampaa 
palvelinohjelmaa. Palvelinohjelmistojen 
tarkoituksena on tarjota palveluja muille 
ohjelmille joko verkon kautta tai samassa 
tietokoneessa. Yksinkertaisimmillaan 
palvelin on yrityksen yksittäisten 
tietokoneiden yhdistäjä, jonka avulla 
työntekijät voivat esimerkiksi tulostaa 
asiakirjansa yhteiselle kirjoittimelle. 

PDA (Personal Digital Assistant) PDA eli kämmentietokoneet ovat 
kämmenellä pidettäviä kannettavia 
tietokoneita. Niitä käytetään usein 
osoitinkynällä. PDA laitteet on helppo 
kuljettaa mukana ja usein laajennettavissa 
toimimaan langattomassa verkossa. PDA 
laitteisiin liittyy pöytäkoneisiin verrattuna 
rajoituksia lähinnä näytön koon ja 
siirrettävän tiedon määrän suhteen. 

Pikaviestin (instant messenger IM) Pikaviestin on tietokoneohjelma, joka 
mahdollistaa reaaliaikaisen viestinnän 
verkossa kahden tai useamman ihmisen 
välillä. Pikaviestintä eroaa mm. 
sähköpostiviestinnästä siten, että keskustelut 
tapahtuvat reaaliaikaisesti. Useissa 
pikaviestimissä on tekstipohjaisten viestien 
vaihdon lisäksi mahdollista välittää 
videokuvaa ja ääntä sekä jakaa tiedostoja. 

Podcasting Podcasting tarkoittaa äänitiedostojen (kuten 
mp3) julkaisemista verkossa. Podcasting on 
yhdistelmä sanoista iPod ja broadcasting, 
vaikka tiedostojen kuunteleminen ei vaadi 
nimenomaisesti iPod-soitinta. Lähetykset 
voi kuunnella milloin haluaa esimerkiksi 
kannettavalla soittimella. Oleellista 



podcastingin-ilmiössä on tekninen helppous, 
periaatteessa kuka tahansa voi äänittää oman 
radio-ohjelman ja lähettää sen verkkoon. 
Myös perinteiset yleisradioyhtiöt ovat 
kokeilleet podcasteja (esim. Suomen YLE). 

Portaali Portaali tarkoittaa verkkopalvelua, jossa on 
omaa sisältöä ja sen kautta pääsee linkkien 
kautta useisiin muihin verkkopalveluihin. 
Joskus portaali määritellään myös 
palveluksi, joka ainoastaan tarjoaa pääsyn 
muihin palveluihin ilman omaa sisältöä.  

Protokolla Protokollalla tarkoitetaan standardia, joka 
määrittelee tai mahdollistaa laitteiden tai 
ohjelmien väliset yhteydet. 
Verkkoprotokollat ovat sääntöjä, jotka 
säätelevät palvelimen ja asiakkaan välistä 
kommunikaatiota. Esimerkiksi HTTP on 
protokolla, jonka avulla selain ja WWW- 
palvelin keskustelevat.  

Read/write-web Read/write-web on web 2.0:n keskeisistä 
ominaisuuksista ja se tarkoittaa, että 
verkosta on tullutkirjoitettava 
yksinkertaisten ja vuorovaikutteisten 
julkaisutyökalujen kuten blogien ja wikien 
ansiosta. Avoin pääsy julkaisukanaviin on 
tehnyt verkosta keskustelevamman. Yhdeltä 
monelle -tyyppisestä julkaisemisesta ollaan 
siirtymässä monelta monelle -
suuntautuneeseen vuorovaikutukseen. 

Remediaatio Remediaatio tarkoittaa jonkin median 
esittämistä toisessa mediassa. Mediat 
rakentuvat toistensa varaan niin sisältöjen, 
tekniikoiden kuin käyttöjenkin tasoilla. Uusi 
media rakentuu vanhan median päälle tai 
varaan. Www:n graafinen käyttöliittymä 
sulautti aiemmat mediat uuteen ympäristöön 



eli internetissä on sanomalehtiä, radio, 
televisio ja elokuvia. 

Rich media Rich media on yleisnimitys esitysmuodoille, 
joissa käyttäjälle näytetään verkkosivuilla 
elävää kuvaa ja ääntä. Esitykseen voidaan 
upottaa ääntä ja videoita tai luoda 
uudentyylinen käyttöliittymä. Mukana on 
usein myös vuorovaikutteisia elementtejä.  

Roskaposti Roskaposti on ei-toivottua sähköpostia, jota 
lähetetään suurina massoina. Lähettäjät 
käyttävät roskapostia esimerkiksi 
huijaamiseen ja virusten lähettämiseen. 
Viestit ovat useimmiten englanninkielisiä. 
Roskapostia voi vähentää pitämällä 
tietokoneen tietoturvaohjelmat ja –asetukset 
ajan tasalla. Roskapostia kutsutaan myös 
spämmiksi.  

RSS (Really Simple Syndication tai Rich Site 
Summary) 

RSS palvelu tai syöte (engl. feed), jonka 
avulla informaatiota voidaan koota, jolloin 
usean sivuston avaamisen sijaan tarvitsee 
avata vain yksi nähdäkseen esimerkiksi 
uutisotsikot kymmeniltä uutistoimistoilta. 
Tiedon tarjoaja koodaa esimerkiksi 
uutissivullaan tietyt asiat RSS-koodilla ja 
niiden hyödyntämiseen tarvitaan erityinen 
RSS-lukijaohjelma. Useimmat selaimet 
tukevat nykyään RSS:ää. Useimmat RSS-
syötteet ovat dynaamisia kuten uutisia, 
tapahtumia tai blogeja. 

Sähköinen allekirjoitus Juridisesti pätevä sähköinen allekirjoitus on 
teknisesti toteutettu allekirjoitus, jolla 
varmistetaan sähköisen tiedon lähettäjän 
henkilöllisyys. Kyseessä on elektroninen 
tapahtuma, joka vahvistaa tapahtuman 
lähteen ja takaa sisällön koskemattomuuden. 
Sähköisen allekirjoituksen luotettavuuden 



takaa kolmas osapuoli, joka myöntää 
lähettäjälle nk. laatuvarmenteen. Suomessa 
ainoa laatuvarmenteita myöntävä taho on 
Väestörekisterikeskus.  

Sähköinen asiointi Sähköinen asiointi on yksityisten tai 
julkisten palveluiden käyttämistä tietoverkon 
välityksellä. Esimerkiksi verkkokauppa, 
pankkipalvelut ja kirjastolainojen uusiminen 
ovat sähköistä asiointia. 

Selain Selain on tietokoneohjelma, joka 
mahdollistaa koneen käyttäjän katsella ja 
lähettää tekstiä, kuvia ja muita WWW-
sivuilta löytyviä tietoja. Selain työkalu, 
jonka avulla liikutaan eli surfaillaan 
internetissä. Yleisimpiä selaimia ovat 
Microsoft Internet Explorer, Mozilla 
Firefox, Opera sekä Apple Safari.  

Semanttinen web Semanttinen web on kehittyneempi versio 
nykyisestä World Wide Webistä. Tavoitteena 
on luoda webiin tietoa (metatietoa) 
muodossa, jonka merkityksen ja keskinäiset 
suhteet tietokoneohjelmat pystyvät 
ymmärtämään. Semanttisessa webissä 
ohjelmat osaavat tulkita merkityksiä, joten 
on mahdollista tehdä helppokäyttöisempiä ja 
käyttäjälle hyödyllisempiä sovelluksia. Eri 
järjestelmien ymmärtäessä paremmin 
toistensa sisältöjä, niiden keskinäinen 
yhteensopivuus myös paranee.  

Sosiaalinen determinismi Sosiaalinen determinismi kuvaa 
ajatusmallia, jossa ilmiöiden teknologiset 
piirteet jätetään huomioimatta eli 
teknologian katsotaan määräytyvän 
sosiaalisista tekijöistä. Sosiaalista 
determinismiä arvostelevat muistuttavat, että 
teknologian, kuten tietoverkkojen käytön, 



tutkimisessa on aina huomioitava myös 
tekniset laitteet, koska ne luovat 
toimintaympäristön. Vrt. teknologinen 
determinismi 

Sosiaalinen läsnäolo (social presence) Sosiaalinen läsnäolo määritellään ihmisten 
kykyyn tai mahdollisuuksiin tuoda itseään 
esille sosiaalisesti ja emotionaalisesti 
verkossa. Verkossa tällaiselle läsnäololle 
omat haasteensa asettaa kasvottomuus. 
Sosiaalinen läsnäolo verkkoyhteisöissä 
perustuu pitkälti tekstipohjaiseen 
kommunikointiin, vaikka kuva ja video 
yleistyvät verkon yhteisöissä. 
Tietokonevälitteisen viestinnän teoriat ovat 
perinteisesti pohjautuneet sosiaalisen 
läsnäolon määrään ja laatuun. 

Sosiaalinen web Sosiaalinen web kuvaa meneillään olevaa 
internetin murrosvaihetta. Sosiaalinen web 
korostaa käyttäjien asemaa aktiivisina 
toimijoina ja sisällöntuottajina. Sosiaalisen 
webin taustalla on verkkojulkaisemisen 
demokratisoituminen uusien yksinkertaisten 
julkaisuvälineiden, kuten blogien ja wikien, 
avulla, jotka tarjoavat uusia mahdollisuuksia 
sekä itseilmaisuun että yhteistyöhön. 

Synkroninen Synkroninen tarkoittaa verkossa tapahtuvaa 
reaaliaikaista vuorovaikutusta. Esimerkki 
synkronisesta viestinnästä on 
videoneuvottelu tai chat-keskustelu.  

Tagi Tagi tulee englannin sanasta tag, joka 
tarkoittaa merkkiä. Verkkoympäristössä 
tagit ovat avainsanoja, jotka kuvaavat 
kirjoituksen sisältöä ja ne rekisteröityvät 
myös hakuun. Tagi-sivulla olevasta tagi-
listasta saa helposti käsityksen, mistä 
aiheista puhutaan, ja mitkä ovat 



suosituimmat aiheet. Klikatessasi jotakin 
tageista, saat näytöllesi listan kaikista 
kirjoituksista, johon kyseinen tagi viittaa. 
Tagit auttavat siis löytämään tiettyä aihetta 
käsittelevät kirjoitukset. 

TCP/IP (Transmission Control 
Protocol/Internet Protocol) 

TCP/IP on internet-liikennöinnissä 
käytettävä usean tietoverkkoprotokollan 
yhdistelmä, ns. protokollaperhe. 
Verkkoprotokollat ovat sääntöjä, jotka 
säätelevät palvelimen ja asiakkaan välistä 
kommunikaatiota. IP-protokolla on alemman 
tason protokolla, joka vastaa päätelaitteiden 
osoitteistamisesta ja pakettien reitittämisestä 
verkossa. Sen päällä käytetään muita 
protokollia, joista TCP-protokolla on yleisin. 
Se hoitaa päätelaitteiden välistä 
tietoliikenneyhteyttä ja järjestelee IP-
paketteja tiedonsiirtoon.  

Tee-se-itse-journalismi Tee-se-itse-journalismi on yksilöllisiin ja 
yhteisöllisiin motiiveihin perustuvaa 
kansalaisjournalismia, esimerkiksi 
kansalaisten sisällöntuotantoon perustuva 
verkkolehti, joka voi perustua myös 
ammattitoimittajien ja avustajien yhteiseen 
sisällöntuottamiseen. Yhdysvalloissa on 
lukuisia kansalaisten sisällöntuotantoon 
perustuvia verkkolehtiä. Maailman suurin 
vertaisjulkaisu on vuonna 2000 perustettu 
Etelä-korealainen OhmyNews. Sillä on 44 
000 kansalaistoimittajaa. Suomessa 
tunnetuin esimerkki on NopolaNews.  

Teknologinen determinismi Teknologinen determinismi tarkoittaa 
näkemystä, jonka mukaan yhteiskunnallisen 
muutoksen aiheuttajaksi nähdään 
ensisijaisesti teknologia. Teknologia 
nähdään myös yhteiskunnallisessa 



kehityksessä ensisijaisesti vaikuttavana 
voimana. Vrt. sosiaalinen determinismi 

Tiedon valtatie (information superhighway) Sanaa tiedon valtatie käytti ensimmäisen 
kerran USA:n varapresidentti Al Gore 
puheessaan vuonna 1994. Hän tarkoitti 
sanalla tietokoneiden avulla käytettävää 
koko maailman laajuista tieto- tai 
informaatioverkkoa, sen yhteiskäyttöä ja 
verkossa kommunikointia. Yleisesti voidaan 
sanoa että tiedon valtatie on 
maailmanlaajuinen tietoverkkojärjestelmä 
(internet, suljetut verkot sekä online-
palvelut), jossa voidaan siirtää digitaalista 
kuvaa, ääntä ja muuta dataa aiempaa 
nopeammin ja luotettavammin. Sitä 
käytetään mm. henkilöiden väliseen 
viestintään, viranomais- ja tietopalveluihin, 
sähköiseen kaupankäyntiin, viihteeseen, 
koulutukseen ja tiedonhakuun. 

Tietointensiivinen työ tai tietotyö Tietointensiiviselle työlle tai tietotyölle on 
tunnusomaista tiedon vastaanottamiseen, 
käsittelyyn ja uuden tiedon tuottamiseen 
liittyvät vaatimukset. Tietointensiivistä työtä 
tehdään usein tieto- ja viestintäteknologian 
avulla ja työlle ominaista on osaamisen suuri 
merkitys yksittäisten työntekijöiden, 
työryhmien ja työorganisaatioiden tasolla. 
Tietointensiivinen työ liittyy kehitykseen, 
jonka mukaan perinteinen ruumiillinen tai 
suorittava työ on suurelta osin korvautunut 
korkeaa koulutusta sekä tiedon ja uuden 
tietotekniikan hallintaa edellyttävillä 
tehtävillä.  

Tietokanta (database) Tietokanta on kokoelma tietoa, jotka 
voidaan kirjata, liittää yhteen ja joilla on 
jokin merkitys. Kukin tieto on tallennettuna 



vain yhteen paikkaan ja tietoja pystytään 
hakemaan joustavasti eri perustein. 
Tietotekniikassa tietokantoja käytetään liki 
jokaisella sovellusalueella.  

Tietoturva (tai tietoturvallisuus) Tietoturvalla tarkoitetaan tietojen, 
palvelujen, järjestelmien ja tietoliikenteen 
suojaamista. Tietoturvallisuuden uhkina 
pidetään erilaisia huijausyrityksiä, 
yksityisyyden loukkauksia, roskapostia, 
teollisuusvakoilua, piratismia, 
tietokoneviruksia ja verkkoterrorismia. 

Tietoyhteiskunta Tietoyhteiskunta on teollisuusyhteiskunnan 
jälkitila, jossa tiedon tuottamisella, jakelulla 
ja käsittelyllä on suuri osuus taloudesta ja 
kulttuurista. Tietoyhteiskuntaan liittyy 
korkea osaaminen, elinikäinen oppiminen ja 
ylipäätään nopeaa uusien asioiden 
omaksuminen. Tietoyhteiskunnassa haaste 
on tiedon suuri määrä ja sen hallinta. 
Tietoyhteiskunnan käsite on tieteellisesti 
kiistanalainen. Vrt. verkostoyhteiskunta 

Toinen media-aika Toisen media-ajan viestintää luonnehtii 
vuorovaikutus. Media on kaikille avoin, 
jatkuvasti muuttuva sosiaalinen tila, jossa 
jokainen voi valita tiedon sieltä, mistä 
haluaa. Tuottajien, jakelijoiden, käyttäjien, 
kuluttajien ja yleisön väliset raja-aidat 
hämärtyvät. Toinen media-aika liittyy 
kiinteästi internetin syntyyn. Ensimmäiselle 
media-ajalle oli tyypillistä viestinnän 
yksisuuntaisuus, jolloin pieni tuottajajoukko 
tarjosi informaatiota suurelle määrälle 
kuluttajia massamedian muodossa 
(sanomalehdet, radio, televisio).  

Trollit Trollit nimeä käytetään henkilöistä, jotka 
kirjoittavat keskustelufoorumiin perättömiä, 



yliampuvia, kiivaisiin vastaväitteisiin 
houkuttelevia viestejä ajankulukseen, 
hämätäkseen ja häiritäkseen ihmisiä. 
Tavoitteena on saada ihmiset luulemaan 
viestejä asialliseksi ja tosissaan 
kirjoitetuiksi, lankeamaan trollin ansaan. 

Ubiikki Ubiikki on suomennettu mm. seuraavasti: 
kaikkialla läsnä oleva, jokapaikan 
tietotekniikka tai sulautettu tietotekniikka. 
Ubiikkiteknologia lisää jo olemassa olevan 
esineiden ja tavaroiden sisään 
monimutkaista teknologiaa. Esimerkiksi 
älyvaate hyödyntää ubiikkiteknologiaa. 
Visiona tai uhkakuvana on esitetty, että 
esineet alkavat viestiä toisilleen.  

URL (Uniform Resource Locator) URL on verkkosivujen osoitteiden 
merkintätapa. Tunnetaan tuttavallisemmin 
nimellä "urli" tai linkki. Se kertoo 
palvelimen nimi- tai ip-osoitteen internetissä 
ja polun tietolähteeseen eli käytännössä 
URL on seuraava merkintä: 
http://www.xxx.fi. 

User Generated Content User Generated Content eli käyttäjien 
tuottama sisältö viittaa erilaisiin julkisesti 
saatavilla oleviin mediasisältöihin, joka ovat 
yleisön tai käyttäjien tuottamaa.  

Uusi media Uuden median keskeinen väline on 
tietokone, joka mahdollistaa digitaalisen 
informaation muokkauksen ja välityksen 
sekä toimintojen ohjelmoidun 
automatisoinnin. Uuden median 
erityispiirteitä ovat mm. digitaalisuus, 
vuorovaikutteisuus, verkottuneisuus, 
reaaliaikaisuus ja kaksisuuntaisuus. 
Perinteisen median piirteitä puolestaan ovat 
mm. sama sisältö kaikille, yksisuuntaisuus, 



tiettyyn aikaan tapahtuva jakelu ja 
muuttumaton sisältö. 

Uusmediateollisuus Uusmediateollisuuteen määritellään 
kuuluvaksi www-palvelujen suunnittelu ja 
toteutus sekä palvelujen ja sisältöjen 
tarjoaminen, multimediaratkaisut, internet-
perusteinen mainonta ja markkinointi sekä 
edellisiin liittyvä koulutus ja konsultointi. 
Uusmediateollisuus tarkoittaa lähinnä 
tuotteita koskevia teknologioita. Läheinen 
käsite on sisältöteollisuus, joka viittaa 
enemmän asiasisällön tuottamiseen. 
Uusmedia- ja sisältöteollisuus on yksi tämän 
hetken voimakkaimmin kasvavia 
teollisuudenaloja kaikkialla maailmassa.  

Uutisryhmä (newsgroup) Uutisryhmä on internetin palvelu, jonka 
avulla käyttäjät voivat lukea ja kirjoittaa 
aiheittain jaoteltuja artikkeleita tai 
mielipiteitä. Käyttäjien välinen keskustelu 
tapahtuu artikkeleiksi kutsuttujen 
tekstisanomien avulla. Uutisryhmiä voidaan 
verrata valtavaan sanomalehteen, joka 
sisältää eriaiheisia mielipideosastoja, joille 
kuka tahansa voi lähettää kirjoituksia. 
Uutisryhmiä voidaan siten pitää myös 
keskusteluryhminä. Palvelua voidaan 
käyttää erityisen lukuohjelman tai selaimen 
avulla.  

Vaihtoehtomedia (independent media, 
indymedia) 

Vaihtoehtomedian tavoitteena on uutisoida 
ruohojuuritason sitoutumatonta ja 
totuudenmukaista informaatiota. 
Vaihtoehtomedioiden syntyyn on 
vaikuttanut huoli siitä, että valtamediat 
esittävät asioita liian yksipuolisesti. 
Vaihtoehtomediat haluavat luoda 
”todenmukaisempaa” kuvaa eri tapahtumista 



ja asioista yleensä vapaaehtoisvoimin. 
Vaihtoehtomedia tuli tunnetuksi vuonna 
1999 Seattlen WTO-kokouksessa. 

Verkko Verkko muodostuu liittämällä yhteen 
olemassa olevia asioita. Verkko-käsite liittyy 
tavallisesti tietotekniikkaan ja internetiin, 
mutta se voi olla myös muu verkko, kuten 
yrityksen alihankintaverkko tai 
rautatieverkko. Verkko sana on usein 
internetin synonyymi. 

Verkkokauppa Verkkokauppa on verkossa toimiva kauppa 
tai kauppapaikka. Yhä useammilla liikkeillä 
on kiinteän tilojen lisäksi myös 
verkkokauppa, tai ainoastaan verkkokauppa. 
Verkkokauppa muistuttaa monilta osin 
postimyyntiä. Tuotteet maksetaan yleensä 
luottokortilla tao laskulla, tosin 
verkkopankkimaksut ovat yleistymässä.  

Verkkolehti Internetissä tai intranetissä oleva julkaisu, 
jolla on jokin selkeä teema tai tehtävä ja 
joka ilmestyy säännöllisesti tiettyinä aikoina 
ja sisältää eri kirjoittajien tekemiä itsenäisiä, 
journalistisia artikkeleja. Sisältää usein myös 
arkiston. Verkkolehden jutut voivat olla 
paperilehdessä julkaistuja tai vain verkkoa 
varten tehtyjä. Osaa verkkolehdistä 
päivitetään jatkuvasti, osaa numeroittain tai 
vain silloin kun uusi paperilehti ilmestyy. 
Ks. myös e-lehti. 

Verkkolobbaus Verkkolobbaus on verkon kautta tapahtuvaa 
vaikuttamista päättäjiin, poliitikkoihin ja 
yrityksiin. Yhteiskunnalliset liikkeet 
kannustavat jäseniään ja suurta yleisöä 
ottamaan kantaa ajankohtaisiin kysymyksiin 
esimerkiksi lähettämällä sähköpostitse 
vetoomuksia poliittisille päätöksentekijöille, 



yritysjohtajille tai viranomaisille.  

Verkkomarkkinointi Verkkomarkkinointi on internetin 
välityksellä tapahtuvaa markkinointia. 
Informaatiota voidaan esittää omilla 
verkkosivuilla tai muiden sivuilla. 
Verkkomarkkinointia voidaan toteuttaa 
tekstinä, kuvan ja äänen avulla, kuten 
lisäikkunoina (pop-up) tai bannereina tai 
sähköpostilla. Olennainen osa 
verkkomarkkinointia on se, kuinka hyvin 
hakupalvelut löytävät yrityksen tuotteet tai 
palvelut. Verkkomarkkinointi on 
perinteisestä markkinoinnista poiketen ajasta 
riippumatonta ja se tarjoaa mahdollisuuden 
myös vuorovaikutukseen sekä yksilöityyn 
markkinointiin.  

Verkkopalvelu Verkkopalvelu tarkoittaa tarkoittaa verkkoon 
liitetyn tietojärjestelmän antamaa palvelua. 
Usein verkkopalvelu rinnastetaan www-
sivustoksi, jolloin verkkopalvelu on tietyn 
organisaation tuottama tai tiettyä aihetta 
käsittelevä ja selkeän kokonaisuuden 
muodostava www-sivujen joukko. 
Verkkopalvelut voidaan jakaa 
viestinnällisiin ja operatiivisiin: 
Viestinnällinen verkkopalvelu keskittyy 
viestintään kun taas operatiivisen palvelun 
päätarkoitus on tarjota toiminnallisia 
palveluja. 

Verkkopeli Verkkopeli on peli, jota pelataan internetin 
välityksellä. Pelaaminen tapahtuu 
tietokoneella, pelikonsolilla tai 
matkapuhelimella. Suuri joukko ihmisiä voi 
pelata yhtä aikaa samaa verkkopeliä. Pelit 
ovat usein viihdettä, mutta niitä käytetään 
myös opetuksessa.  



Verkkoyhteisö Verkkoyhteisö muodostuu, kun joukko 
ihmisiä keskustelee riittävän kauan verkossa 
yhteisen mielenkiinnon kohteena olevista, 
mielipiteitä ja tunteita herättävistä asioista 
muodostaen verkkoon yhteisön. Tärkeää on 
sosiaalinen vuorovaikutus, yhteinen 
tarkoitus ja säännöt sekä kohtaaminen ja 
verkottuminen tietokoneiden välityksellä. 
Verkkoyhteisö on enemmän kuin jäsentensä 
summa eikä satunnainen sivustolle eksyjä 
vielä kuulu yhteisöön. Verkkoyhteisöt ovat 
mahdollistaneet uudentyyppisen 
kommunikoinnin sellaisten ihmisten välillä, 
joiden on esim. maantieteellisesti tai muuten 
hankala tavoittaa toisiaan (esim. sairaudet, 
erikoiset harrasteet).  

Verkosto Verkosto on verkoista tai verkon käyttäjistä 
muodostuva suurempi kokonaisuus. 
Verkosto liitetään usein tietoverkkoon. 
Yleisemmin verkostoitumisella viitataan 
sosiaaliseen ja taloudelliseen lisäarvoa 
tuottavaan ilmiöön tai prosessiin eli verkosto 
voi muodostua myös ilman tietoverkkoa, 
esimerkiksi yritysverkosto tai tukiverkosto.  

Verkostoyhteiskunta Verkostoyhteiskunta on yhteiskunnasta, 
jossa keskeiset toiminnot ja prosessit ovat 
organisoituneet kansainvälisissä 
verkostoissa. Verkostoyhteiskunnassa 
informaatioteknologialla on avainrooli ja 
tieto on tärkein tuotannontekijä. Kyky 
toimia verkostoissa ja sopeutua 
globalisaation aiheuttamiin muutoksiin ovat 
kriittisiä menestystekijöitä kun taas 
verkostojen ulkopuolelle jääminen aiheuttaa 
eriarvoisuutta ja syrjäytymistä. 
Verkostoyhteiskunta kuvaa länsimaisen 



yhteiskunnan nykytilaa, jossa kehittyneet 
taloudet ovat siirtyneet teollisesta 
jälkiteolliseen aikaan. Vrt. tietoyhteiskunta 

Vertaismedia Vertaismedia kuvaa uutta mediaa entistä 
tasa-arvoisempana ja monisuuntaisempana 
viestinnän välineenä. Vertaismedian 
sanotaan haastavan perinteisen journalismin 
ja sen tekijät, koska verkossa kuka tahansa 
voi luoda sisältöjä. Sosiaalisiin verkostoihin 
sekä vapaaehtoisuuteen perustuvan 
vertaismedian tunnettu esimerkki on mm. 
avoin tietosanakirja Wikipedia. 
Vertaismedian yhtenä ilmentymänä pidetään 
myös kansalaisjournalismia eli journalismia, 
jonka tekemiseen voi periaatteessa osallistua 
kuka tahansa. Esimerkki ovat etelä-
korealainen uutispalvelu Ohmynews ja 
suomalainen Nopola News.  

Vertaisverkko (P2P, peer to peer) Vertaisverkko on verkko, jossa ei ole 
kiinteitä palvelimia ja asiakkaita, vaan 
jokainen verkkoon kytketty kone toimii sekä 
palvelimena että asiakkaana verkon muille 
koneille. Arkikielessä vertaisverkoilla 
tarkoitetaan erityisiä tiedostonjakoverkkoja, 
joiden valtava suosio on nostanut ne suuren 
yleisön tietoisuuteen. Musiikin jakeluun 
erikoistuneet vertaisverkot ovat 
tunnetuimpia. 

Videoneuvottelu Videoneuvottelu tarkoittaa kahden tai 
useamman pisteen välistä reaaliaikaista 
kuva- ja ääniyhteyttä, jota voidaan käyttää 
esimerkiksi kokousten ja opetustilanteiden 
järjestämiseen. Videoneuvottelu pidetään 
usein erityisestä neuvottelutilasta, joka on 
varustettu videoneuvottelujärjestelmällä. 
Videoneuvotteluun voidaan liittää myös 



datayhteys, joka mahdollistaa materiaalien 
jakamisen käyttäjien kesken. Nykyään 
suurin osa videoneuvotteluista tapahtuu 
Internetin välityksellä. Videoneuvotteluun 
voidaan käyttää myös pikaviestinohjelmia, 
kuten Skype, iChat tai Windows Live 
Messenger. 

Virtuaali-identiteetti Virtuaali-identiteetti on verkonkäyttäjän 
itsestään antama ja/tai muiden käyttäjien 
muodostama käsitys. Se voi pohjautua 
todelliseen identiteettiin tai kuvitteelliseen 
hahmoon, jonka suojassa käyttäjä esiintyy 
verkossa paljastamatta omaa 
henkilöllisyyttään. Nimimerkin ja annettujen 
tietojen ohella myös viestien sisältö ja 
verkkokäyttäytyminen muovaavat virtuaali-
identiteettiä. Ks. myös avatar 

Virtuaalinen Virtuaalinen tarkoittaa ei-fyysistä, 
esimerkiksi verkossa olevaa, keinotekoista 
olomuotoa tai palvelua. Internet on 
virtuaalinen kohtaamispaikka, koska ihmiset 
eivät kohtaa siellä fyysisesti.  

Virtuaaliorganisaatio Virtuaaliorganisaatio eli hajautettu 
organisaatio on joukko ihmisiä, jotka 
työskentelevät toisistaan erillään yhteisen 
tavoitteen saavuttamiseksi ja käyttävät 
keskinäiseen viestintäänsä pääasiassa tieto- 
ja viestintäteknologiaa. Virtuaaliorganisaatio 
voi olla globaali tiimi, kansallisesti 
hajautettu työryhmä tai erilaisten 
organisaatioiden muodostama verkosto. 
Virtuaaliorganisaatiossa työskentely 
edellyttää selkeitä tavoitteita, pelisääntöjä ja 
hyvää johtamista sekä usein myös 
kielitaitoa.  

Virtuaalitodellisuus Virtuaalitodellisuus on tietokoneella tuotettu 



keinotekoinen ympäristö, joka on 
näennäinen, epätodellinen, vain tietokoneen 
ruudulla olemassa oleva asia tai maailma. Se 
on kolmiulotteinen tila, jossa käyttäjä voi 
”liikkua” vapaasti, tosin käyttäjä ei 
kuitenkaan varsinaisesti liiku, vaan tietokone 
luo käyttöliittymän välityksellä silmälle 
illuusion liikkeestä. Virtuaalitodellisuus on 
todellisuuden mallintaminen 
toiminnalliseksi ja tilalliseksi 
kokonaisuudeksi. Monet pelit perustuvat 
virtuaalitodellisuuteen.  

Virus Virus on koodi, jonka tarkoituksena on 
monistuminen. Virus kiinnittää itsensä 
ohjelmaan ja yrittää levitä tietokoneelta 
toiselle. Se voi vahingoittaa laitteistoja, 
ohjelmistoja tai tietoja. Se saastuttaa muut 
koneet siirtyessään niihin. Tyypillisesti 
viruksia saadaan koneelle sähköpostin 
kautta, ladattaessa tiedostoja internetistä, 
vertaisverkon kautta tai pikaviestinohjelman 
välityksellä. Virukset leviävät myös 
levykkeiden, cd- ja dvd-levyjen sekä 
muistitikkujen välityksellä.  

VoIP Ks. internet-puhelu 

Web 2.0 Web 2.0 on lähtöisin O'Reilly Median 
samannimisestä konferenssista, jossa 
käsiteltiin internetin uusia ilmiöitä. Web 2.0-
termillä kuvataan verkkoviestinnän 
muuttumista vuorovaikutteiseksi, 
yhteisölliseksi ja tiedon vapaata jakamista. 
Uudet teknologiat kuten RSS-syötteet, Wikit 
ja blogit on yhdistetty tähän ilmiöön.  Web 
2.0 ei viittaa tiettyyn teknologiaan tai 
malliin, vaan suureen määrään uusia verkon 
teknologioita ja toimintamalleja. Web 2.0 



käsitteen käyttökelpoisuudesta on esitetty 
näkemyksiä puolesta ja vastaan. 

Webcasting 
 

 

Webcasting on internetin kautta tapahtuva 
lähetys, jossa käytetään digitaalista 
tuotantotekniikkaa kuvan ja äänen 
lähettämiseen. Webcasting-lähetyksiin 
voidaan liittää grafiikkaa, diaesityksiä, 
kysymys- ja yhteydenottolomakkeita sekä 
linkkejä ja sähköpostin lähetystoimintoja. Se 
voi olla reaaliaikainen tai nauhoitetun 
aineiston lähetys. Se voi olla vapaasti 
kaikkien saatavissa tai saatavissa maksua tai 
rekisteröintiä vastaan. Esimerkiksi 
seminaareja ja tiedotustilaisuuksia voidaan 
välittää suuremmalle kuulijakunnalle. 

Wiki Wiki on yhteisöllinen verkkosivusto, jonka 
sisältöä käyttäjät muokkaavat, korjaavat ja 
täydentävät. Wikien sivustoille kuka tahansa 
voi tuottaa materiaalia. Vuorovaikutteisuus 
ja muutosten tekemisen yksinkertaisuus 
tekevät wikistä tehokkaan yhteisöllisen 
kirjoittamisen työkalun. Wiki on ns. 
kirjoitettavan webin perustyökalu, joka 
mahdollistaa nopean vuorovaikutuksen 
julkaisijan ja lukijoiden välillä. Tunnetuin 
esimerkki on Wikipedia.  

Wikipedia Wikipedia on internetissä julkaistava 
ilmainen vapaan sisällön tietosanakirja, joka 
perustuu wiki-tekniikkaan. Wikipediaa 
kirjoitetaan useilla kielillä. Wikipedian 
sisältö on vapaaehtoisten kirjoittama. 
Wikipediaa ylläpitää Wikimedia-säätiö, joka 
ei kuitenkaan omista Wikipedian sisältöä. 

WLAN (Wireless Local Area Network) WLAN on langaton, radioaaltoihin 
perustuva lähiverkko, jolla erilaiset 
verkkolaitteet rajatulla alueella voidaan 



yhdistää ilman kaapeleita. WLAN on siis 
vaihtoehto kaapeleilla toteutetuille 
lähiverkoille paikoissa, joissa kaapelointi on 
vaikeaa tai mahdotonta. WLAN 
ympäristössä käyttäjällä on vapaus käyttää 
tietokonetta (yleensä kannettavaa) missä 
tahansa lähiverkon kantavuusalueella.  

WWW WWW eli World Wide Web on 
palvelujärjestelmä, jonka avulla käyttäjät 
voivat löytää ja hyödyntää Internetissä 
olevia tiedostoja. Tarkemmin ilmaistuna 
WWW on internetissä käytetty 
hypertekstidokumenttijärjestelmä ja 
palvelimien verkosto, jonka avulla käyttäjä 
löytää tiedostoja jotka voivat sisältää tekstiä, 
grafiikka, liikkuvaa kuvaa ja ääniä. Eri 
puolilla maailmaa varastoidut dokumentit on 
merkitty hypertekstilinkeillä joiden avulla 
käyttäjä voi siirtyä dokumentista toiseen. 
Teknisesti www on itse asiassa vain yksi 
monista Internetin käyttöalueista. Muita 
internetin palvelumuotoja ovat esimerkiksi 
sähköposti, keskusteluryhmät tai tiedoston 
siirto.  

Yhteisöpalvelu Yhteisöpalvelut ovat verkkoympäristöjä, 
joissa käyttäjät tuottavat sisältöä 
(keskustelua, kuvia, linkkejä, videoita, 
musiikkia) ja ovat monin tavoin 
vuorovaikutuksessa keskenään. Yhteisösivut 
ovat keskeinen osa sosiaalista mediaa tai 
web 2.0:aa. Suosituimpia yhteisöpalveluita 
ovat MySpace, Facebook ja IRC-Galleria.  

Yleisöblogi Yleisöblogit ovat vapaita blogialustoja, joita 
mediayritykset tarjoavat. Yleensä niillä ei 
ole mitään tekemistä journalismin kanssa, 
vaan mediayrityksen tarjoavat palvelintilaa 



ulkopuolisten eli lukijoiden tai yleisön 
käytettäväksi.  

YouTube YouTube on Internet-sivusto, johon käyttäjät 
voivat tuoda videoita, katsoa toisten 
laittamia videoita ja jakaa videoita. 
YouTube on suosituin videosivusto. 
Kävijöitä on joka kuukausi kymmeniä 
miljoonia ja joka päivä katsotaan kymmeniä 
miljoonia videoita. Google osti YouTuben 
vuonna 2006 noin 1,3 miljardilla eurolla.  

 


